A Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA) oklevelet adó, 4 hetes intenzív tanfolyamot
hirdet! (5x1 nap képzés + hétközi, időben kötetlen gyakorlatok)
Képzési napok: április 16,23,30, május 7,14 (szombati napok) 10.00-17.30.
Helyszín: Budapest (változó helyszínek)
A kurzus címe:

A sikeres kortárs műgyűjtés alapjai
Passzió, vagy misszió? A sikeres emberek világszerte kortárs műalkotásokat
vásárolnak és gyűjtenek, és ez az attitűd bizonyos gazdasági-társadalmi
szinten nem csak elvárás, hanem az életminőség része is.
Ehhez a társadalmilag fontos, elismerést jelentő, és üzleti szempontból is számos
lehetőséggel kecsegtető tevékenységhez szükséges ismeretanyagot és szaktudást
bárki elsajátíthatja.
Kivételes lehetőség erre a Kortárs Műgyűjtő Akadémia kurzusa.
Legyen Ön is részese a nemzetközi sikertörténetnek! Ismerje meg tapasztalt,
aktív, naprakész szakemberektől a nemzetközi art world színes forgatagát,
és a műgyűjtés izgalmas, kalandteli rejtelmeit! A kortársművészet – örömforrás!
A kurzus előképzettséget nem igényel.
A szervezők a képzést elsősorban azoknak az igényes embereknek ajánlják, akik
nyitottak e terület megismerésére, vagy már valamilyen szinten érdeklődnek a
kortársművészet mint téma, illetve a kortárs alkotások gyűjtése iránt.
A kurzus azonban mindazok számára is hasznos információkat nyújt,
akik már vásároltak kortárs műtárgyat, és ebből adódóan
többet szeretnének tudni erről az érdekes és szórakoztató területről,
vagy már a gyűjtés aktív befektetési oldala iránt is komolyan érdeklődnek.
A klasszikus és modern művek gyűjtőinek a kurzus praktikus továbbképzési
lehetőség, hogy biztosabban közelíthessenek e progresszív, dinamikusan
fejlődő terület felé, mely művelőinek sikert, elismerést és presztízst jelenthet.

Szerezzen az elsők közt új élményeket, új ismereteket, értékes üzleti, és
társadalmi kapcsolatokat a Kortárs Műgyűjtő Akadémián!

A felkért előadók, a teljesség igénye nélkül:
Petrányi Zsolt, Rényi András, Molnár Annamária, Tóth Pál Sándor, German Kinga,
Einspach Gábor, Muladi Brigitta, Vékony Délia, Szurcsik József, Gajzágó György,
Barabás Lajos, Ébli Gábor, Martos Gábor...
Az érintett témákból:
A nemzetközi színtér fontossága.
A kortársművészet (contemporary art) globális mechanizmusa.
A kortársművészeti szcéna szereplői, kapcsolódásuk és társadalmi pozíciójuk
Mi a kortársművészet? A kortárs nyelvezete, ismérvei és attribútumai.
Részvétel a nemzetközi kortárs világban. Kiállítások, vásárok, biennálék.
A kortársművészeti alkotás, mint kivételes, aktív befektetés.
A gyűjtői attitűd: vadászat, küldetés, adrenalinforrás.
Műtárgybiztosítás, raktározás, hamis kortárs művek.
Hogyan keletkeznek a nagy, és híres gyűjtemények?
Kapcsolat a művésszel, kapcsolat a galériával.
Az aukciók világa. A taktikus vevő és eladó.
Miről ismerszik meg az ígéretes tehetség?
A kortárs műgyűjtés, mint jövedelemforrás.
Gyűjtői stratégiák, kezdő és haladó lépések...
A kurzust fakultatív vizsga követi.
A képzésről a hallgatók oklevelet kapnak.
A kurzus létszáma limitált.
A képzés Programja letölthető >> ITT.
A részvételi díj: 250.000.-Ft, amely összeg a kurzus után ugyanilyen értékű
ArtCredit pontokkal az együttműködő kortársművészeti galériáknál
műtárgy-vásárlás során, meghatározott mértékű kedvezményként levásárolható.
A képzés Kortárs Műgyűjtő Akadémia voucher formájában is megvásárolható. Legyen szó bármilyen
ünnepi alkalomról, biztos lehet benne, hogy műkedvelő párjának, családtagjának, vagy szerettének örömet
okoz majd. Az ajándékutalvány formájában megvásárolható kurzus remek módja annak is, hogy
díjazza fontos ügyfeleit, vagy megjutalmazza vállalkozásának kiemelt munkatársait!

További információért kérjük, írjon az art@artcenter.hu e-mail címre.
A regisztrált érdeklődők e-mailben megkapják a kitöltendő jelentkezési lapot.
(További információk és kedvezmények a jelentkezési lapon találhatók.)
A jelentkezők az Akadémia egyéb programjairól, és a kapcsolódó
rendezvényekről folyamatos tájékoztatást kapnak.

Kortárs műgyűjtés – élmény, presztízs, befektetés!

